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Kære dansere                                                                                        

Tak til alle for et dejligt danseår 2022. 

   Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. 

 

I efteråret 2022, holdt vi vores traditionelle sensommerdans i Gjern med over 40 deltagere. Tak til alle 
der bakker op om vores dansearrangementer. 

Vi har haft et dejligt efterår i Hinnerup med masser af oplagte dansere. Vi fik gang i vores C1 indlæring 
igen, tak til både nye og gamle dansere for at bakke op omkring det. 

Vores Basic hold i Galten måtte vi desværre erkende, at der var stort frafald. De 2 dansere der var 
tilbage lavede vi plads til om onsdagen, således vores A1-dansere bedre kunne støtte op, som engle. Vi 
takker A1 danserne for den store hjælp, der er gjort for at bibeholde vores Basic hold.  
Det var så godt at vi fortsætter med det i 2023. 

Undervisning 2023 kan i allerede nu se på hjemmesiden. Undervisning Forår 2023 | osdc.dk 

Vi mangler nybegynder, så kender du en som gerne vil prøve at være med så kan man altid prøve 3 aftner 
inden man skal beslutte om man vil fortsætte. Så både børn og børnebørn er altid velkomne. 

Vi har også lagt arrangementer for 2023 op på hjemmesiden ØSDC - Arrangementer (osdc.dk) 

• Nytårsdans (tilmeld jer allerede nu) 

• Forårsfestival 

• Påskedans 

• Sommerdans 

• Sensommerdans  

Husk: i 2023 holdes alle danse på Hadsten Skole i Festsalen.  
Der vil være mulighed for at købe mad og drikke i vores cafe.  

Hvis du kan give en hjælpende hånd så skriv til info@OSDC.dk eller tag fat i Inger, Jytte, Leila, Hans 
Jørgen Bugge, Preben eller Vivi vi mangler altid hjælp til vores danse. 

Øvrige ting som også er/kommer på vores hjemmeside ØSDC - Arrangementer (osdc.dk) 

• Søndagsdanse (tilmeld jer allerede nu til Carsten – her i efteråret var der stor tilslutning) 

• Generalforsamling onsdag den 15. marts 2023 – bliver holdt i Gjern Kultur og Idrætshal 

• Klub dans fredag den 21. april 2023 – bliver holdt på Hadsten Skole i Festsalen 
 
Vi håber at se jer alle i 2023 til en masse dejlig dans. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
/Vivi Østergaard 
Formand 
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